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Sammanfattning: Förekomsten av övervikt och fetma har ökat och utvecklats till ett 

globalt hälsoproblem. Följdsjukdomar som överviktiga patienter 
riskerar att drabbas av är många och kräver ofta sjukvård. Det är 
således i detta sammanhang som sjukvårdspersonal kan komma i 
kontakt med denna patientgrupp. Syftet med studien var att belysa 
vilket stöd överviktiga patienter är i behov av för motivation till 
viktminskning. Studien utfördes som en litteraturstudie. Resultatet 
visade att stöd i olika uttrycksformer var av betydelse för patienter 
vid viktminskning. Att få stöd kontinuerligt kunde vara avgörande 
för att gå ner i vikt. Stödet kunde erhållas i grupp eller enskilt, och 
kunde ges från professionella vårdgivare, gruppmedlemmar eller 
patientens sociala omgivning. Stödjande åtgärder kunde skapa 
motivation hos patienten, vilket var angeläget eftersom motivation 
visade sig vara avgörande för viktminskning. Sjuksköterskans 
stödjande roll uppskattades i viktminskningsprocessen. På grund 
av utbredningen av detta problem i samhället, kan det vara 
angeläget att sjuksköterskan får undervisning om hur arbetet med 
överviktiga patienter bör utformas. 
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Abstract:  The increase in obesity has developed into a global health issue. 

Patients suffering from this condition risk several complications 
and quite often require medical care. As a result it is becoming 
increasingly common for healthcare professionals to come into 
contact with and treat obese patients that are suffering from the 
effects of their condition. The aim of the study was to highlight the 
support obese people are in need of to get motivated to loose 
weight. The results of this study are based on different types of 
recognised literature. Studies have shown that regular support, 
whether it be in a group, individually or provided by the patient's 
social environment in conjunction with medical advise were all 
crucial in long term weight loss. The role of the nurse in giving 
this support is greatly appreciated. Due to the increase of this 
problem in our society it is therefore of great importance that 
nurses and medical staff receive training on how to deal with obese 
patients and weight management.  
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Inledning 
 
Övervikt och fetma är ett globalt problem som hotar människors hälsa (World Health 
Organization [WHO], 2006a). En ökning av övervikt och fetma kan ses i olika delar av 
världen, såväl i låg- som höginkomstländer, och denna ökning förespås fortsätta. År 2005 
uppskattades antalet överviktiga människor i världen över 15 år till 1,6 miljarder och 400 
miljoner led av fetma. Även i Sverige (Socialstyrelsen [SOS], 2005a) kan ökning av övervikt 
och fetma ses i alla åldrar. Sedan början av 1980-talet har andelen personer med övervikt och 
fetma fördubblats bland både kvinnor och män. Utav de totala sjukvårdskostnaderna i Sverige 
(Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2002) är ca 2 procent relaterade till 
fetma och dess följdsjukdomar. Detta motsvarar mellan 1,5-3 miljarder kronor per år. Utöver 
detta tillkommer indirekta kostnader, bestående av exempelvis sjukfrånvaro, förtidspension 
och för tidig död. Önskvärt hade varit att förebygga uppkomsten av övervikt och fetma 
(Lindroos & Rössner, 2007), men många har redan drabbats och behöver därför hjälp av den 
professionella vården att förbättra sin hälsosituation. När människor söker sjukvård är det 
sjukvårdspersonalens ansvar (SBU, 2002) att se patientens hälsa ur ett helhetsperspektiv. 
Sjuksköterskan har genom sina möten med patienter möjlighet och ansvar utifrån ICN:s etiska 
kod (International Council of Nurses, 2007) att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa 
hälsa och lindra lidande, vilket gör att sjuksköterskan har en central roll i arbetet mot övervikt 
och fetma.  
 

Bakgrund  
  
Definition 
 
Enligt WHO (2006a) definieras övervikt och fetma som en onormal och allt för stor 
ansamling kroppsfett som kan vara skadlig ur hälsosynpunkt. För att avgöra graden av 
övervikt respektive fetma används body mass index (BMI) (faktaruta 1). Med hjälp av denna 
metod beräknas antal kilo dividerat med längd i meter i kvadrat (Lönnqvist, 2007). Ett BMI 
över 25 räknas till övervikt, och över 30 till fetma (tabell 1). Detta värde visar dock inga 
individuella skillnader i kroppssammansättning såsom andel muskelmassa eller fördelning av 
fettväv i kroppen. En person kan ha ett förhöjt BMI- värde och vara frisk, eftersom personen i 
fråga kan ha en muskulös kroppsbyggnad. Därför är det en viktig aspekt att ta hänsyn till 
individens midjemått eftersom bukfetma utgör en riskfaktor för att drabbas av kardiovaskulära 
sjukdomar och metabola komplikationer, exempelvis insulinresistens och hypertoni. Ett 
midjemått över 94 cm för män, och över 80 cm för kvinnor utgör ökad risk för metabola 
komplikationer (tabell 2). 
 
Faktaruta 1. Body Mass Index (BMI) 

BMI = vikt (kg)/längd² 
Ex. 90 kg/ 1,7 x 1,7 = 31 kg/m² 

(Lönnqvist, 2007) 
 
Tabell 1. Klassifikation av övervikt och fetma enligt WHO 2000  
Klassifikation BMI (kg/m²) Hälsorisk 
Undervikt <18,5 Varierar beroende på orsak 
Normalvikt 18,3-24,9 Normalrisk 
Övervikt  
Fetma 

25-29,9 
≥30 

Lätt ökad 
Måttligt till mycket ökad 

(Lönnqvist, 2007) 
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Tabell 2. Gränsvärden för midjemått och bukomfång. 
Risk för metabola 
komplikationer 

Ökad risk Mycket ökad risk 

Män ≥ 94 cm ≥ 102 cm 
Kvinnor ≥ 80 cm ≥ 88 cm 
(Lönnqvist, 2007) 
 
Orsaker 
 
Orsakerna till att övervikt och fetma blir allt vanligare tros bero på flera olika anledningar 
(SOS, 2005a). Dels har priserna på livsmedel sjunkit (WHO, 2006b) och mat har blivit mer 
lättåtkomligt i stora delar av världen. Främst har priserna på socker, fett och 
spannmålsprodukter blivit lägre vilket har lett till ökad konsumtion och produktion av dessa 
livsmedel. Samhällets tekniska utveckling (SOS, 2005a) har gjort att människors fysiska 
aktivitet har minskat under årens lopp. Hos individen (SBU, 2002) kan utvecklingen av 
övervikt och fetma orsakas av miljö, sociala, kulturella och beteendemässiga faktorer. Ett 
samspel mellan dessa faktorer (Dahlman, 2007) kan förklara den ökade förekomsten av 
övervikt och fetma. Även individens genetiska arv kan ha en påverkan på de olika faktorerna 
och därmed utvecklingen av övervikt och fetma. Vidare har den psykiska ohälsan (SOS, 
2005a) ökat markant de senaste 20 åren. Ett samband mellan psykisk ohälsa och övervikt och 
fetma (Elfhag, 2007) kan ses då psykisk ohälsa, exempelvis lågt självförtroende och 
depressioner, kan vara en bidragande orsak till överviktsproblem. Även livsstilsproblematik 
med okunskap kring kost och motion och ett ostrukturerat ätbeteende kan visa sig ligga till 
grund. Oavsett bakomliggande orsaker är det en obalans mellan det vi äter (Larsson, 2007) 
och det kroppen förbränner, som över tid kan resultera i övervikt och fetma. 
 
Konsekvenser 
 
Konsekvenserna av övervikt och fetma innefattar en mängd olika följdsjukdomar (WHO, 
2006a; SBU, 2002; SOS, 2005a), såsom hjärt- och kärlsjukdomar, hypertoni, typ 2-diabetes, 
vissa cancerformer och psykisk ohälsa. Förutom följdsjukdomar kan individen uppleva socialt 
utanförskap (SBU, 2002; SOS, 2005a), lägre självkänsla och negativ självbild. Attityder i 
samhället där individer med övervikt och fetma kopplas samman med negativa attribut så som 
lathet och bristande viljestyrka (Solvoll, 2005; Elfhag, 2007) påverkar även attityder hos 
sjukvårdspersonalen. Forskning visar att sjuksköterskor kan känna motvilja att behandla 
patienter med fetma (Brown, 2006; Elfhag, 2007). 
 
Åtgärder 
 
Arbetet med viktminskning är mångfasetterat (Melin, 2007) och många olika 
behandlingsformer är beprövade. Behandlingsformerna (Lindroos & Rössner, 2007; SBU, 
2002) kan indelas i grupper av kostbehandling, fysisk aktivitet, läkemedel, kirurgi och 
beteendeterapi. Kostbehandling kan innefatta råd om energifördelning och vilka energikällor 
som är lämpliga vid viktnedgång, råden kan ges individuellt eller i grupp. Ytterligare 
kostbehandlingsalternativ kan vara lågenergikost, och andra typer av dieter. Fysisk aktivitet 
(Statens Folkhälsoinstitut [FHI], 2008) definieras som kroppsrörelse som resulterar i ökad 
energiförbrukning, och är en åtgärd som är effektiv för viktminskning (SBU, 2002) i 
kombination med kostbehandling. Läkemedelsbehandling kan vara ett alternativ då BMI är 
över 35 och individen har misslyckats flera gånger med kostbehandling (Rössner, 2007), ökad 
fysisk aktivitet och livsstilsförändring. Då inga andra behandlingsförsök har fungerat kan 
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kirurgisk behandling vara ett annat alternativ (SBU, 2002). Som ett komplement till annan 
behandling kan beteendeterapi användas för lyckad viktnedgång, eftersom en kombination av 
flera metoder har visat sig ge ett bättre resultat än om enbart en behandlingsmetod använts. 
Vid val av metod är det viktigt att ta hänsyn till vad som ligger till grund för 
överviktsproblematiken (Elfhag, 2007).   
 
Stöd och motivation 
 
Utbredningen av övervikt och fetma och dess relaterade sjukdomar gör att det inte finns 
någon yrkeskategori inom vården (Lindroos & Rössner, 2007) som kan undgå att komma i 
kontakt med patienter som har övervikt och fetma. Sjuksköterskan ska i sin yrkesroll ha 
kompetens (SOS, 2005b) att främja hälsa och förebygga ohälsa, vilket i praktiken bland annat 
innebär att identifiera och förebygga hälsorisker. I det hälsofrämjande arbetet ingår också att 
undervisa och stödja patienter, se patientens resurser och vilken förmåga till egenvård de har, 
och med det som grund motivera och stödja till livsstilsförändring. Stöd är ett grundläggande 
begrepp i samband med omvårdad (Byrne & Sebastian, 1994) och härstammar från latinets 
supportare som betyder ”att bära”. Stöd som en omvårdnadsåtgärd har många olika 
dimensioner, och trots flitig användning av begreppet har litteraturen haft svårigheter att enas 
kring en konsensus av begreppets innebörd. Stödjande funktioner (Byrne & Sebastian, 1994; 
Ehnfors, Ehrenberg, & Thorell-Ekstrand, 1998) hos sjuksköterskan kan vara att finnas hos 
patienten, att lyssna, vara rådgivande och att ge positiv feedback. En studie med syfte att 
definiera karaktäristika för begreppet stöd (Byrne & Sebastian, 1994), visade att både 
sjuksköterskor och patienter ansåg att den mest utmärkande egenskapen i sjuksköterskans 
stödjande funktion var förmågan att lyssna. Andra karaktäristika som trädde fram var 
förmågan att visa empati, att ha ett öppet sinne utan en dömande attityd, att föra patientens 
talan och att lösa problem.  
 
För att gå ner i vikt krävs en beteendeförändring (SBU, 2002) och under denna 
förändringsprocess (Melin, 2007) är individen i behov av stöd för att intresse ska väckas och 
att motivation skapas. Motivation är en grundförutsättning för viktnedgång (Almås & 
Kondrup, 2002) och är en ständigt pågående process (Melin 2007) som kan påverkas av 
framgång och motgång i positiv eller negativ riktning. Begreppet motivation kommer från det 
latinska ordet movere som betyder ”sätta i rörelse” (Kostenius & Lindqvist, 2006). Motivation 
är en drivkraft som hjälper till att rikta in individen på olika mål. Motivation är också något 
som upprätthåller ett beteende För att individen ska hitta sin drivkraft är det viktigt att skilja 
på inre och yttre motivation (Granbom, 1998). Den inre motivationen är en naturlig egenskap 
som grundas i individens personliga tankar, känslor och intressen. Den påverkas av individens 
självförtroende, attityder och förväntningar på sig själv (Kostenius & Lindqvist, 2006). Yttre 
motivation kommer från påverkande faktorer i individens omgivning, exempelvis i form av 
uppmuntran, belöning, hot och krav. Inre motivation kan bidra till en bestående förändring 
medan den yttre motivationen kan vara ett stöd i förändringsprocessen. En förutsättning för att 
förändringen ska fortgå är att individen har den inre motivationen. Enbart yttre motivation kan 
inte bidra till en bestående förändring. För att behålla motivationen under en 
beteendeförändring kan individen vara i behov av en handledare för att få stöd (Almås & 
Kondrup, 2002), eftersom svårigheter och motgångar kan uppstå under processen.  
 
I följande text kommer berörda individer med övervikt och fetma att benämnas som 
överviktiga om inget annat anges. De överviktiga individerna kommer att benämnas som 
överviktiga patienter då det troligtvis är i denna kontext sjuksköterskan kommer i kontakt med 
dem.  
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Syfte 
 
Syftet var att belysa vilket stöd patienter med övervikt och fetma är i behov av för motivation 
till viktminskning. 
 
Följande frågeställningar formulerades: 

- Vilket professionellt stöd är patienter i behov av för att bli motiverade att gå ner i vikt? 
- Vad har sjuksköterskan för roll i det stödjande arbetet? 

 

Metod 
 
Studien har genomförts som en litteraturstudie. 
 
Datainsamling 
 
För att underlätta problemformulering användes Flemmings förslag till struktur för 
problemformulering (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006).  
 
Population  Intervention (metod, åtgärd) Resultat (outcome) 
Patienter med övervikt  Alla förekommande  Motiverad patient, 
och fetma.  metoder för professionellt stöd. viktminskning. 
 
Sökning efter artiklar gjordes i de elektroniska databaserna PubMed och Cinahl. Utifrån syftet 
och med hjälp av Flemmings struktur (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006), valdes ett antal 
sökord ut. Sökorden omvandlades sedan till PubMed:s MeSH och Cinahls thesaurus, även 
fritext sökord användes (tabell 3) för att bredda sökningarna och få fler träffar. Sökord som 
inte gav relevanta träffar valdes bort, exempelvis care och overweight. Nurse användes inte 
som thesaurus i Cinahl, då detta är en omvårdnadsdatabas som inriktar sig mot 
sjuksköterskeprofessionen. De sökord som användes och gav relevanta träffar var obesity, 
obesity/PC (prevention and control), motivation, motivational interviewing, weight loss, 
weight reduction, nurses role, nurs*, support, managing, management och nursing care. 
Trunkering användes vid en sökning i samband med sökordet nurse, för att se om det gav fler 
träffar rörande sjuksköterskan. För att specificera sökningarna användes booleska 
sökoperatören AND. Även en manuell sökning gjordes utifrån en tidigare påträffad artikels 
referenslista. Sökningarna utfördes gemensamt den 27 och 28 februari, samt 10 och 13 mars. 
Sökvägarna och kombinationerna av sökord redovisas i bilaga I. 
 
Inklusionskriterier i Cinahl var att artiklarna skulle vara skrivna på engelska, vara publicerade 
mellan 2000-2008 samt att de var vetenskapliga. I databasen PubMed var inklusionskriterier 
att artiklarna skulle vara skrivna på engelska, handla om människor och att de var publicerade 
mellan 2000-2008. Litteraturstudiens problemområde avgränsades till vuxna individer. Därför 
valdes Adults som inklusionskriterium i både PubMed (19-44, 45-64, 45+ years) och Cinahl 
(19-44, 45-64 years). Vid två söktillfällen användes inte denna avgränsning då antalet 
sökträffar blev för begränsat. Samtliga titlar i träfflistan lästes och med utgångspunkt från 
litteraturstudiens syfte fick denna avgöra om abstraktet lästes eller ej. Till urval 1 valdes 23 
artiklar ut. 
  
Samtliga artiklar från urval 1 lästes i sin helhet. Åtta artiklar valdes bort för att de inte stämde 
överens med syftet eller på grund av att de inte var vetenskapliga. Till urval 2 återstod 14 
artiklar och dessa kvalitetsgranskades enligt Carlsson & Eimans (2003) granskningsmall för 
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kvantitativa och kvalitativa studier. Enligt dessa granskningsmallar bedömdes artiklarnas 
vetenskapliga kvalitet. Artiklarna tilldelades poäng efter vetenskaplig kvalitet och graderades 
efter en tregradig skala där grad I var av högst kvalitet. Av samtliga granskade artiklar var 13 
av vetenskaplig grad I och en var av vetenskaplig grad II. Sju artiklar var kvalitativa och sju 
var kvantitativa. 

 
Tabell 3. Sökord omvandlade till MeSh och Thesaurus termer.  
Sökord enligt 
problemformulering  

PubMed MeSH Cinahl Thesaurus Fritext sökord 

Övervikt, fetma Obesity Obesity, 
Obesity/PC 

 

Motivation Motivation  Motivation, 
Motivational 
interviewing 

 

Viktminskning Weight loss Weight loss Weight reduction 
Weight loss 

Sjuksköterskans roll Nurses role  Nurs* 

Stöd   Support 

Omvårdnad, vård   Managing,  
Management, 
Nursing care 

 
Databearbetning 
 
De 14 artiklar som användes i resultatet lästes flera gånger och analyserades av samtliga. De 
tilldelades ett arbetsnummer för att på ett enkelt sätt särskilja artiklarna och för att underlätta 
analyseringsarbetet. Därefter genomfördes en diskussion utifrån studiens frågeställningar och 
artiklarnas resultat. Utav diskussionen framkom vissa begrepp ett flertal gånger som stämde 
överens med studiens syfte. Utifrån dessa begrepp bildades underkategorier och utifrån 
underkategorierna formades huvudkategorierna stöd och motivation. Huvudkategorierna 
tilldelades varsin färg för att underlätta analysen och hålla isär innebörden i artiklarnas 
resultat. Gemensamt valdes delar ut ur resultaten som markerades med respektive färg. 
Underkategorierna markerades genom att göra anteckningar i artiklarnas marginal.    
 

Resultat  
 
Att patienter lever med övervikt, utan att ta tag i problemet, (Tod & Lacey, 2004) kan bero på 
att tidigare försök till viktnedgång har misslyckats. Anledningen till att patienter misslyckas 
kan vara känslan av brist på stöd och motivation (Adolfsson, Carlson, Undén, & Rössner, 
2002; Tod & Lacey, 2004).  
 
Stöd 
 
Gruppstöd  
 
Gruppstöd av olika former visade sig vara betydelsefullt för patienter som skulle gå ner i vikt 
(Adolfsson et al. 2002; Berry, 2004; Bidgood & Buckroyd, 2005; Brown, Thompson, Tod & 
Jones, 2006; Muckle, 2007; Smith West, DiLillo, Bursac, Gore & Greene, 2007). Det var 
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betydelsefullt främst på grund av det stöd som gavs från deltagarna i gruppen som befann sig i 
liknande situationer (Adolfsson et al. 2002; Bidgood & Buckroyd, 2005; Muckle, 2007). 
Deltagarna stärkte varandra och det positiva grupptrycket hjälpte till i 
viktminskningsprocessen. En studie (Smith West et al. 2007) visade att deltagarna i ett 
beteendeterapiprogram, i grupp, för viktminskning upplevde att stödet från gruppen 
möjliggjorde viktminskning. Patienters upplevelser vid försök att gå ner i vikt var att 
gruppmöten var av stor hjälp och hade en stödjande funktion (Bidgood & Buckroyd, 2005). 
Dock önskades mindre grupper med färre deltagare då dessa grupper gjorde det möjligt att 
diskutera djupare orsaker till ätbeteendet. De mindre grupperna (Bidgood & Buckroyd, 2005; 
Muckle, 2007) skulle kunna möjliggöra kontakter patienterna emellan så att de även utanför 
de planerade mötena kunde stödja varandra. Där skulle också möjlighet ges till att prata om 
eventuella problem och utbyta erfarenheter. Deltagarna kände en viss motvilja att träffas på 
ett sjukhus eller vårdcentral (Bidgood & Buckroyd, 2005) och önskemål uttalades om att 
gruppmötena skulle hållas i en mindre hotfull miljö.  
 
I en studie vars syfte var att identifiera vilka faktorer som upplevdes viktiga för matvanor och 
viktnedgång hos överviktiga patienter under ett viktminskningsprogram visades betydelsen av 
gruppstöd (Adolfsson et al. 2002). Programmet leddes av utbildade handledare och deltagarna 
blev indelade i grupper, som träffades regelbundet. Stödet de fick av handledarna och 
gruppmedlemmarna var mycket betydelsefullt för att de skulle lyckas med viktminskningen. I 
programmet fick deltagarna information och undervisning om hälsosam kost och 
näringsinnehåll i kosten och deltagarna upplevde att de fick nya kunskaper om vilka 
förändringar de borde göra. Studiens resultat påvisade att för en lyckad viktminskning var det 
nödvändigt att understödja psykiska och emotionella faktorer som påverkade livsstilen och 
ätbeteendet. 
 
Professionellt stöd  
 
Studier visade att patienter var i behov av professionellt stöd under viktminskningsprocessen 
(Adolfsson et al. 2002; Bidgood & Buckroyd, 2005; Brown et al. 2006; Duaso & Cheung, 
2002; Jackson, Coe, Cheater & Wroe, 2006; Jallinoja, Absetz, Kuronen, Nissinen, Talja et al. 
2007; Jones, Furlanetto, Jackson & Kinn, 2007; Latner, Stunkard, Wilson & Jackson, 2006). 
Patienterna uppskattade sjuksköterskans stödjande roll (Brown et al. 2006; Duaso & Cheung, 
2002; Jackson et al. 2006) och även sjuksköterskor (Jallinoja et al. 2007) ansåg det vara en del 
av deras uppgifter att stödja patienter vid livsstilsförändringar såsom vid viktminskning. En 
del patienter efterfrågade enskilda samtal med sjuksköterskan framför samtal i grupp (Jackson 
et al. 2006). De egenskaper hos sjuksköterskan som värderades högt var den vänliga attityden 
och det entusiastiska förhållningssättet som fick patienterna att känna sig bekräftade och 
värdefulla vilket upplevdes stödjande för viktminskningen (Jackson et al. 2006; Tod & Lacey, 
2004). Även Brown et al. (2006) påvisade att de goda relationerna och den uppmuntrande 
attityden hos vårdpersonalen uppskattades av patienterna. Möjligheten att regelbundet få 
träffa en professionell vårdgivare för vägning, mätning av kroppsmått och 
blodtryckskontroller var stödjande och uppmuntrande (Jackson et al. 2006; Muckle, 2007).  
 
Goda resultat framkom i en studie med syftet att utvärdera ett viktminskningsprogram som 
leddes av sjuksköterskor i primärvården (Jackson et al. 2006). Sjuksköterskorna såg 
patienterna ur ett helhetsperspektiv snarare än att fokusera på enbart viktminskningen. Med 
detta helhetsperspektiv skapades goda relationer mellan sjuksköterskan och patienterna som 
sedan låg till grund för programmets framgång. Programmet byggde på fyra olika teman, 
inspiration, infrastruktur, undervisning och bevis på framgång. Sjuksköterskan inspirerade 



 7 

patienterna genom positiv bekräftelse av individuella styrkor och förutsättningar för patienten 
att nå sitt mål. Infrastrukturen byggde på en tillgänglighet till kliniken där patienterna 
upplevde en avslappnad och bekant miljö vilket underlättade processen. Undervisningen 
innehöll användbara råd angående kost, motion och andra viktminskningsfaktorer. Reflektion 
skapades genom att sjuksköterskan uppmuntrade patienten att dela med sig av sina kunskaper 
och tidigare erfarenheter. Med detta som utgångspunkt gavs individanpassad undervisning. 
Bevis på framgång i viktminskningsprocessen visades bland annat genom förbättrade värden 
på parametrarna vikt, BMI, blodtryck och serumkolesterol. Patienterna upplevde det positivt 
att delta i programmet och att erhålla professionellt stöd från sjuksköterskor. 
 
Kontinuerligt stöd 
 
Att få stöd kontinuerligt var en av de absolut viktigaste faktorerna för viktminskning 
(Adolfsson et al. 2002; Berry, 2004; Bidgood & Buckroyd, 2005; Brown et al. 2006; Jackson 
et al. 2006; Jones et al. 2007; Latner et al. 2006). För att lyckas med den livsstilsförändring 
som krävdes i samband med viktminskning (Bidgood & Buckroyd, 2005) var patienterna i 
behov av både regelbundet professionellt stöd och kontinuerlig hjälp. Vid ett uteblivet möte 
(Jones et al. 2007), eller då programmet med regelbundna träffar tog slut (Adolfsson et al. 
2002), var risken stor att viktminskningen avstannade och i vissa fall ökade patienterna i vikt. 
Flera studier styrkte vikten av kontinuerligt stöd (Adolfsson et al. 2002; Bidgood & 
Buckroyd, 2005; Brown et al. 2006; Jackson et al. 2006; Jones et al. 2007; Latner et al. 2006) 
och påvisade även att detta stöd kunde komma från olika håll, exempelvis från olika 
yrkeskategorier inom vården (Jackson et al. 2006; Jones et al. 2007), från gruppmedlemmar i 
viktminskningsprogram (Adolfsson et al. 2002; Berry, 2004; Bidgood & Buckroyd, 2005; 
Brown et al. 2006; Latner et al. 2006) eller från patientens sociala omgivning (Adolfsson et al. 
2002; Berry, 2004; Jones et al. 2007). Brist på stöd från närstående kunde försvåra 
livsstilsförändringen (Adolfsson et al. 2002; Berry, 2004). Tidsbrist och stress kring arbete 
och familj kunde resultera i misslyckade viktminskningsförsök och istället orsaka viktökning 
(Adolfsson et al. 2002).    
 
Studien av Latner et al. (2006) belyste vad detta kontinuerliga stöd kunde innehålla. Syftet 
med studien var att utvärdera effektiviteten av kontinuerligt stöd vid ett gruppbaserat 
viktminskningsprogram. Informanterna i studien fick dela med sig av sina upplevelser av 
självhjälpsgrupper och värdera olika komponenter av behandlingen. Det framkom tydligt att 
den komponenten som värderades högst var att ha möjlighet till kontinuerligt stöd och 
fortlöpande behandling. Detta framkom i undersökningen vara en förutsättning för att kunna 
gå ner i vikt 
 
Motivation  
 
Yttre och inre motivation 
 
En avgörande faktor för viktminskning var att patienten kände sig motiverad (Adolfsson et al. 
2002; Berry, 2004; Bidgood & Buckroyd, 2005; Carels et al. 2007; Dalle Grave, Calugi, 
Molinari, Petroni, Bondi et al. 2005; Jackson et al. 2006; Jones et al. 2007; Latner et al. 2006; 
Muckle, 2007; Smith West et al. 2007; Tod & Lacey, 2004). Motivationen påverkades främst 
av yttre faktorer. Yttre motivation kunde vara avgörande för om patienten sökte hjälp för sin 
övervikt eller inte. Detta kunde exempelvis vara faktorer så som att de skämdes över sin 
kropp (Berry, 2004; Muckle, 2007; Tod & Lacey, 2004), att de hade fått höra förödmjukande 
kommentarer, eller att de inte kunde köpa kläder som passade. En ökad medvetenhet om sin 
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vikt och sitt utseende fick patienterna att söka hjälp. Även att få insikt om hälsoriskerna med 
sitt tillstånd (Adolfsson et al. 2002; Dalle Grave et al. 2005; Jones et al. 2007; Tod & Lacey, 
2004) var starkt påverkande för om patienten skulle bli motiverad att gå ner i vikt. Denna 
insikt kunde ge upphov till rädsla för följderna av övervikten. Om läkaren eller annan 
vårdgivare gav varnande exempel (Tod & Lacey, 2004) på vilka risker övervikten innebar 
eller om ett sjukdomstillstånd (Adolfsson et al. 2002) till följd av övervikten uppstod, 
exempelvis en hjärtinfarkt, kunde detta hjälpa patienten att få den motivationen som behövdes 
för att ta tag i sitt överviktsproblem. Patienterna kände sig motiverade (Adolfsson et al. 2002; 
Bidgood & Buckroyd, 2005; Jones et al. 2007) av det stöd de professionella vårdgivarna gav. 
En god relation (Jones et al. 2007) mellan vårdpersonal och patient och feedback från 
sjuksköterskan (Jackson et al. 2006) var betydelsefullt för att patientens motivation skulle 
bevaras.  
 
Att vara deltagare i en viktminskningsgrupp visade sig vara av betydelse för att gå ner i vikt 
eftersom gruppstödet var en motiverande faktor för deltagarna (Adolfsson et al. 2002; Berry, 
2004; Bidgood & Buckroyd, 2005; Brown et al. 2006; Muckle, 2007; Smith West et al. 2007). 
Två randomiserade kontrollerade studier (Carels et al. 2007; Smith West et al. 2007) visade 
att om deltagarna fick motiverande samtal, som tillägg till gruppbaserat 
beteendeterapiprogram, gick de ner mer i vikt jämfört med kontrollgruppen. Deltagarna var 
dessutom mer engagerade (Smith West et al. 2007) i programmet, de ökade sin fysiska 
aktivitet ytterligare (Carels et al. 2007) och höll den nya vikten under längre tid (Smith West 
et al. 2007). 
 
Psykosociala faktorer motiverade till viktminskning (Tod & Lacey, 2004). Stöd och 
uppmuntran från familj och vänner var en starkt motiverande faktor (Berry, 2004; Jones et al. 
2007). För att patienten skulle lyckas med sin viktminskning krävdes egen vilja och inre 
motivation att gå ner i vikt (Tod & Lacey, 2004). Samtidigt krävdes engagemang, viljekraft 
och disciplin (Jones et al. 2007). När livsstilsförändringen resulterade i positiva upplevelser, 
såsom högre livskvalitet och mer energi, ökade motivationen och viljan till ytterligare 
viktminskning. Dessutom kunde viktminskningen medföra högre självkänsla och mer positiv 
självbild (Muckle, 2007). 
 
Information och undervisning  
 
För att lyckas med den livsstilsförändring som krävdes vid viktminskning var patienterna i 
behov av information och undervisning (Berry, 2004; Duaso & Cheung, 2002; Jones et al. 
2007). Råd om kost och undervisning om hälsosamt ätande ansågs vara värdefullt för 
patienterna eftersom det hjälpte dem i viktminskningsprocessen (Adolfsson et al. 2002; Berry, 
2004; Jackson et al. 2006; Jones et al. 2007). Det krävdes information och undervisning för att 
patienterna skulle förstå vad som låg bakom deras överviktsproblem (Jones et al. 2007), då 
vissa redan ansåg sig äta hälsosamt. I andra fall var patienterna medvetna om hur de borde äta 
(Adolfsson et al. 2002), och vilka fel de gjorde, men de upplevde svårigheter att tillämpa 
dessa kunskaper i vardagen. Det fanns önskemål om att undervisningen skulle vara 
individuellt inriktad och innehålla praktiska och lätthanterliga råd (Jones et al. 2007). Dessa 
råd kunde vara planering av måltider, portionsstorlekar samt information om näringsinnehåll 
(Adolfsson et al. 2002; Berry, 2004; Jackson et al. 2006; Jones et al. 2007). Att använda 
begreppet diet (Jones et al. 2007; Muckle, 2007), i samband med information och 
undervisning om kost, var något som upplevdes som negativt av patienterna. De föredrog 
istället att undervisningen fokuserade på hälsosamt ätande, vilket gjorde det lättare att lyckas 
med kostförändringen, eftersom de nya matvanorna (Muckle, 2007) skulle bestå resten av 
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livet. En ökad kunskap om kost och vad som krävdes för en ny livsstil gav känslan av att 
kunna kontrollera och bevara sitt nya beteende (Berry, 2004). Att sträva efter ett uppsatt mål 
upplevdes motiverande (Muckle, 2007). Det visade sig vara viktigt att i början av 
viktminskningsprocessen (Dalle Grave et al. 2005; Jackson et al. 2006), fastställa ett 
realistiskt mål efter individens egna förutsättningar. Orealistiska mål och förväntningar kunde 
vara en orsak till misslyckanden och avhopp från viktminskningsprogrammet (Dalle Grave et 
al. 2005 ). Patienterna upplevde att det var en motiverande faktor till viktminskning att få 
undervisning om riskerna som övervikten kunde medföra (Jones et al. 2007; Tod & Lacey, 
2004).  
 
En studie undersökte hur patienter upplevde rådgivning från sjuksköterskor i samband med 
livsstilsförändringar, och i vilken omfattning patienternas behov var tillgodosedda av 
sjuksköterskorna (Duaso & Cheung, 2002). Resultatet visade att patienterna var nöjda med 
den rådgivning de fick och upplevde att kunskaperna var användbara. Deras förväntningar på 
omfattningen av råd rörande motion och viktminskning, var högre än mängden som de i själva 
verket fick av sjuksköterskorna. Slutsatsen av studien var att det behövdes mer 
hälsofrämjande arbete, såsom information och undervisning, av sjuksköterskor gällande 
livsstilsförändringar. Således hade sjuksköterskan en viktig uppgift att bistå med information 
och undervisning. 
 

Diskussion  
 
Metoddiskussion 
 
Flemmings förslag till struktur för problemformulering användes och underlättade valet av 
sökord.  De sökord som användes gav relevanta träffar som stämde överens med syftet i 
denna litteraturstudie. Vid ett antal sökningar valdes att inte använda MeSH/Thesaurus då 
detta begränsade antalet träffar, istället användes fritextsökord. Sökordet obesity användes i 
alla sökningar utom en. Då användes weight reduction och nurs* eftersom syftet delvis var att 
belysa sjuksköterskans roll i samband med viktnedgång. Sökning med sökordet motivation 
gav relevanta träffar som även innehöll begreppet motivational interviewing i samband med 
övervikt och viktminskning. Utifrån det väcktes ett intresse att även använda motivational 
interviewing som sökord. Sökningar med inriktning mot sjuksköterskan begränsade antalet 
träffar. Artiklar inkluderades därför som inriktades på andra professioner inom vården, vilket 
anses vara en svaghet med litteraturstudien. Trots det har artiklarnas resultat granskats ur ett 
omvårdnadsperspektiv.  
 
Att endast söka artiklar publicerade mellan 2000 och 2008 begränsade antalet träffar till ett 
hanterbart urval. Sökningarna gjordes med kombination av olika sökord för att få tag på så 
många artiklar som möjligt inom området. Dessa sökningar gav vid ett flertal tillfällen 
dubbletter av artiklar som redan påträffats, vilket ökar validiteten i litteraturstudiens sökvägar. 
Endast artiklar som berörde vuxna patienter valdes och detta begränsade urvalet eftersom ett 
flertal artiklar valdes bort som inriktade sig på barn och ungdomar. Sökningarna resulterade 
slutligen i 14 artiklar som användes till resultatet. Med stöd av Carlsson & Eimans (2003) 
granskningsmall för kvantitativa och kvalitativa studier granskades artiklarna för att få en 
tydlig överblick av studiernas vetenskapliga kvalitet, 13 av artiklarna bedömdes vara av 
vetenskaplig grad I vilket kan anses vara en styrka för litteraturstudien. Endast en studie 
bedömdes vara av vetenskaplig grad II men den användes till resultatet i litteraturstudien 
beroende på att den belyste sjuksköterskans stödjande roll vid viktminskning. Artiklarna var 
från både europeiska länder och USA. Dock var endast en artikel från Sverige. 
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Litteraturstudiens resultat byggdes på en jämn fördelning av studier med kvalitativ och 
kvantitativ forskningsansats. Således gavs ett brett perspektiv av problemområdet vilket anses 
som positivt då de kvantitativa studierna gav en överblick av en större population medan de 
kvalitativa har beskrivit patienters upplevelser ur ett mer individuellt perspektiv. Vid 
bearbetning av data framkom två huvudkategorier, som stämde överens med syftet till 
litteraturstudien, vilket kan ses som en styrka. Detta underlättade bearbetningen och analysen 
av artiklarnas resultat då det tydliggjorde likheter och olikheter. Litteraturstudiens resultat 
anses därför vara väl bearbetat. 
 
Resultatdiskussion  
 
Resultatartiklarna bedömdes vara av en god vetenskaplig kvalitet. Studierna var utförda i 
olika länder, men oberoende av vilket land studien var utförd i kunde likheter ses i artiklarnas 
resultat. Den vetenskapliga kvaliteten och likheterna i resultaten ökade reliabiliteten och 
stärkte litteraturstudiens resultat. Ytterligare en styrka för litteraturstudien var artiklarnas 
aktualitet då alla artiklar förutom två var publicerade från 2004 och framåt. Dock utgjordes 
studiernas populationer till stor del av kvinnor vilket kan ha resulterat i bias i litteraturstudiens 
resultat. 
 
Viktminskning för överviktiga patienter är en komplex process. Denna komplexitet gör att 
patienten kan vara i behov av stöd för att bli motiverad. Stödet kan komma från olika håll, och 
kan ha olika innebörd och uttrycksformer. Sjuksköterskor kan möta överviktiga patienter 
oavsett arbetsplats (Lindroos & Rössner, 2007). Det är angeläget att sjuksköterskan känner till 
utbredningen av problemet samt vilka åtgärder som kan vidtas, och att hon har kunskap om de 
behov och känslor den överviktiga patienten kan ha. Vid den beteendeförändring som krävs 
(SBU, 2002) för viktminskning är patienten i behov av stöd (Melin, 2007). Genomgående i 
resultatet påvisades att stödjande åtgärder är av stor betydelse för patienterna under 
viktminskningsprocessen (Adolfsson et al. 2002; Bidgood & Buckroyd, 2005; Brown et al. 
2006; Duaso & Cheung, 2002; Jackson et al. 2006; Jallinoja et al. 2007; Jones et al. 2007; 
Latner et al. 2006).  
 
Alternativen av behandlingsmetoder är många då en patient är i behov av viktminskning 
(Lindroos & Rössner, 2007; SBU, 2002). Oavsett vilken metod som används kan patienten 
behöva stöd. Det visade sig att behandling i grupp gav goda resultat eftersom patienterna 
upplevde stöd från både gruppmedlemmar och handledare (Adolfsson et al. 2002; Berry, 
2004; Bidgood & Buckroyd, 2005; Brown et al. 2006; Muckle, 2007; Smith West et al. 2007). 
Även Melin (2001) visar gruppstödets betydelse i behandlingsarbetet då patienter har 
poängterat att de upplever detta som det mest betydelsefulla stödet. Hälso- och sjukvården bör 
satsa på behandling av övervikt i grupp med mindre antal deltagare, där både formellt och 
informellt stöd erbjuds. I de mindre grupperna (Bidgood & Buckroyd, 2005; Muckle, 2007) 
kan patienterna träffas och dela med sig av sina erfarenheter och på så sätt stötta varandra. 
Således kan det tänkas vara en fördel för patienten att få behandling i grupp. Dock skulle 
eventuella svårigheter kunna upplevas i för stora grupper då patienten kan tycka att det är 
svårt att öppna sig och prata om känslomässiga faktorer rörande överviktsproblematiken. 
Resultatet visade även exempel på patienter som föredrog att enskilt träffa en sjuksköterska 
(Jackson et al. 2006) för stöd vid viktminskning framför behandling i en grupp, och flera 
patienter uppskattade sjuksköterskans stödjande roll (Brown et al. 2006; Duaso & Cheung, 
2002; Jackson et al. 2006). Det kan tänkas vara angeläget för överviktiga patienter som önskar 
enskilt stöd att tillhandahålla detta. Då skulle vårdpersonalen lättare kunna ge utrymme för 
patienten att reflektera över de känslor som upplevs, eftersom det är av betydelse (Elfhag, 
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2007) att ta hänsyn till vad som ligger till grund för övervikten, både vid val av 
behandlingsmetod och fortlöpande under viktminskningsprocessen. Möjligtvis kan en del 
patienter uppleva det känsligt att diskutera bakomliggande orsaker till övervikten i grupp, och 
gör det hellre enskilt med exempelvis en sjuksköterska. 
 
Kontinuerligt stöd var betydelsefullt för bestående viktnedgång och för att misslyckanden i 
processen skulle undvikas (Adolfsson et al. 2002; Berry, 2004; Bidgood & Buckroyd, 2005; 
Brown et al. 2006; Jackson et al. 2006; Jones et al. 2007; Latner et al. 2006). Enligt en rapport 
från SBU (2002) har det visat sig att upprepade viktminskningsförsök som misslyckats kan ge 
negativa följder, såsom frustration och försämrad självkänsla. Studier visade att vid ett 
uteblivet besök (Jones et al. 2007) eller vid ett avslutat viktminskningsprogram (Adolfsson et 
al. 2002) kunde viktminskningen avstanna eller i vissa fall resultera i viktökning. 
Misslyckanden kunde bero på att patienterna upplevde brist på stöd och motivation 
(Adolfsson et al. 2002; Tod & Lacey 2004). Resultatet stärks av Melin (2007) som menar att 
längden av behandlingen är den viktigaste faktorn för viktminskning. Sammantaget stödjer 
detta tanken om att kontinuerligt stöd, exempelvis från sjuksköterskan, gruppmedlemmar i ett 
viktminskningsprogram eller familj och den sociala omgivningen, är en av de viktigaste 
faktorerna för att gå ner i vikt och för att bibehålla den nya vikten. Genom att ge patienten 
stöd kontinuerligt skulle även de negativa följderna, av eventuella misslyckanden, kanske 
kunna undvikas, och patienten skulle kunna slippa eventuellt lidande. Studierna som 
presenterats i resultatartiklarna skulle kunna vara något missvisande, eftersom de patienter 
som faktiskt har lyckats med den livsstilsförändring som krävs för viktnedgång, utan 
professionell hjälp, sällan inkluderas i studier. Populationen i studierna utgjordes ofta av 
individer som tidigare genomgått viktminskningsförsök men misslyckats, eller som generellt 
är i behov av extra motivation och stöd. Alltså är det få studier som analyserats i denna 
litteraturstudie som visar, hur de som genomgått en lyckad process, gått tillväga. 
 
Resultatet visade på många olika faktorer som påverkade den yttre motivationen (Adolfsson 
et al. 2002; Berry, 2004; Dalle Grave et al. 2005; Jones et al. 2007; Muckle, 2007; Tod & 
Lacey, 2004), bland annat att patienterna fick varnande exempel av vårdpersonal eller insikt 
om vilka risker övervikten kunde innebära. I resultatet gavs även exempel på inre motivation 
som kunde utgöras av den egna viljan, engagemang (Jones et al. 2007) och disciplin hos 
patienten. För att skapa motivation räcker det kanske inte med att bara varna patienten om 
vilka hälsorisker de utsätter sig för. Sjuksköterskan måste väcka ett intresse hos patienten och 
hjälpa till att hitta den inre motivationen och viljekraften. Granbom (1994) menar att den inre 
motivationen är en naturlig egenskap hos patienten som grundas i bland annat personliga 
tankar, känslor och intressen. En metod sjuksköterskan skulle kunna använda sig av för att 
patienten ska finna den inre motivationen är det motiverande samtalet. Det motiverande 
samtalet (MI) (FHI, 2007) är en är metod som lägger vikt vid patientens egen motivation till 
förändring och fokuserar på uppmuntran istället för ett konfrontativt förhållningssätt. Målet 
med MI är att hitta en viljekraft hos patienten att förändras, genom att väcka intresse och 
fokusera på patientens självständighet. I resultatet framkom att patienter som fick 
motiverande samtal var mer engagerade (Smith West et al. 2007) och gick ner mer i vikt än de 
som inte fick motiverande samtal (Carels et al. 2007; Smith West et al. 2007). Genom att 
sjuksköterskan tillämpar motiverande samtal vid behandling av överviktiga patienter skulle 
eventuellt en mer effektiv viktminskning kunna uppnås och som dessutom skulle kunna bestå 
under en längre tid. Endast en begränsad del av resultatartiklarna visade på betydelsen av inre 
motivation (Jones et al. 2007; Tod & Lacey, 2004), vilket kan bero på att flera av 
forskningsansatserna inte har fokuserat på hitta patienternas inre motivation, utan främst på 
yttre motivation. Enligt Granbom (1994) ger enbart yttre motivation ingen bestående 
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livsstilsförändring. Det kanske är lättare att undersöka yttre faktorer, eftersom de kan vara mer 
konkreta och mätbara i en studie, än den inre motivationen. När den yttre motivationen 
försvinner kan det resultera i ett misslyckat viktminskningsförsök om inte den inre 
motivationen har hittats. Den inre motivationen kan bara skapas av individen själv men 
sjuksköterskan kan hjälpa patienten att finna den.  
 
Oavsett vad som ligger till grund för överviktsproblematiken kan det tänkas vara 
betydelsefullt att som sjuksköterska uppmärksamma och ta hänsyn till bakomliggande orsaker 
eftersom de varierar mellan olika individer. Okunskap kring kost och motion kan vara en av 
orsakerna till att patienten är överviktig (Elfhag, 2007), men det kan även bero på 
livsstilsproblematik så som psykisk ohälsa, depression eller låg självkänsla (Elfhag, 2007; 
Stahre, 2007). Det är sjuksköterskans ansvar att främja hälsa och förebygga ohälsa (SOS, 
2005b). I hennes ansvar ligger även uppgiften att informera och undervisa patienten. Studier 
har visat att patienterna är i behov av information och undervisning för att kunna genomföra 
den livsstilsförändring som krävs för att gå ner i vikt (Berry, 2004; Duaso & Cheung, 2002; 
Jones et al. 2007). Undervisningen som uppskattades som mest betydelsefull var råd om kost 
och undervisning om hälsosamt ätande (Adolfsson et al. 2002; Berry, 2004; Jackson et al. 
2006; Jones et al. 2007). Ett behandlingsalternativ vars effekt skulle kunna ifrågasättas är 
tillämpningen av lågenergikost och andra typer av dieter. Dessa är vanligt förekommande 
behandlingsalternativ vid övervikt (Lindroos & Rössner, 2007; SBU, 2002). Dock påvisades i 
resultatet att användningen av begreppet diet, i samband med information och undervisning 
om kost, var något som upplevdes som negativt av patienterna (Jones et al. 2007; Muckle, 
2007). De föredrog att undervisningen fokuserade på hälsosamt ätande, vilket gjorde det 
lättare att lyckas med kostförändringen, eftersom det nya ätbeteendet skulle fungera att leva 
med (Muckle, 2007).  
 
Det fanns önskemål från patienterna om att få undervisning som var individuellt anpassad 
(Jones et al. 2007). Det visade sig vidare i resultatet att sjuksköterskan borde uppmuntra 
patienten att dela med sig av tidigare kunskaper och erfarenheter (Jackson et al. 2006), och 
med det som grund ge individanpassad undervisning. I sjuksköterskans hälsofrämjande roll 
(SOS, 2005b) ligger ansvaret att identifiera patientens resurser och förmåga till egenvård. Den 
individanpassade undervisningen kan tänkas bidra till att patienten känner sig bekräftad som 
person, då individuella känslor och önskemål blir uppmärksammade av sjuksköterskan. Det 
kan också tänkas att patientens följsamhet till behandlingen förbättras i 
viktminskningsprocessen om den är utformad efter patientens individuella behov. 
Resonemanget stärks av Jahren Kristoffersen (2005) som menar att undervisning, som riktar 
sig till varje enskild patient, är mer effektiv då patienterna lättare tar till sig den 
individanpassade undervisningen. Vid livsstilsförändringar genomgår patienten olika faser. 
Beroende på i vilken fas patienten befinner sig, kan patienten vara mer eller mindre redo för 
förändring. För att sjuksköterskan skall kunna vidta korrekta åtgärder för den aktuella fasen, 
som patienten befinner sig i, är det angeläget att identifiera var patienten är i 
förändringsprocessen. Goda relationer mellan patient och sjuksköterska bör vara en 
förutsättning för god vård och för att skapa ömsesidig tillit. Den mest framträdande 
egenskapen (Byrne & Sebastian, 1994) i sjuksköterskans stödjande funktion är förmågan att 
lyssna. I resultatet framkom det att de egenskaper som fick patienterna att känna sig 
bekräftade var den vänliga attityden och det entusiastiska förhållningssättet (Jackson et al. 
2006; Tod & Lacey, 2004), vilket upplevdes som stödjande i viktminskningsprocessen. 
Betydelsen av goda relationer inom vården stärks av Brown et al. (2006). Det kan tänkas att 
om sjuksköterskan inte lyssnar på det patienten har att säga finns inte heller möjligheten att 
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skapa en god relation. Följden kan då bli att sjuksköterskan inte får reda på de faktorer som 
påverkar individens beteende vilket gör det svårt att individanpassa vården.  
 
Som tidigare nämnts var en del av artiklarna i litteraturstudien inte riktade mot sjuksköterskor, 
utan mot andra yrkeskategorier inom hälso- och sjukvården, men detta behöver inte ha haft 
betydelse för resultatet. Sjuksköterskan (SOS, 2005b) har en central roll och skall besitta 
kompetens att organisera och delta i teamarbete med andra yrkeskategorier, vilka kan tänkas 
vara läkare, dietister och kuratorer. Vidare skulle delar av de åtgärder som presenterats i 
artiklarnas resultat, där de utförs av annan personal än sjusköterskan inom hälso- och 
sjukvård, kunna utföras av sjuksköterskor som har intresse och kunskaper inom området.   
 

Konklusion 
 
För patienter med överviktsproblematik visade det sig att stöd i olika uttrycksformer hade stor 
betydelse för viktminskning. Stöd från professionella vårdgivare eller delaktighet i ett 
gruppbaserat viktminskningsprogram, var de mest uppskattade alternativen. Även stöd från 
patientens sociala omgivning, såsom familj och vänner, var väsentligt för viktminskning. 
Stora delar av resultatet tyder på att patienten behöver erhålla stöd kontinuerligt under 
viktminskningsprocessen men även efter att patienten nått sitt mål. En annan avgörande 
komponent för viktminskning var att patienten kände sig motiverad. Motiverande åtgärder 
kunde vara att få information och undervisning, exempelvis om kost och risker som 
övervikten kunde medföra. Det påvisades att MI var ytterligare en åtgärd som gav goda 
resultat i samband med viktminskning. Att patienten fick möjlighet att få komma och väga 
sig, samt att få feedback under processens gång kunde vara stödjande och skapa motivation. 
 

 
 

Stöd ger motivation som leder till viktminskning 
 
 

 
Stödjande åtgärder i sig kunde vara motiverande för patienten, således är det angeläget att 
sjuksköterskan tar sig tid att lyssna för att ge god omvårdnad och skapa en positiv 
vårdrelation. Resultatet visade att sjuksköterskans stödjande roll vid viktminskning var av stor 
betydelse för patienterna.  
 

Implikation  
 
Det optimala hade varit att arbeta preventivt med problem som övervikt och fetma. Men 
eftersom förekomsten av överviktsproblematiken redan är så pass hög, måste sjukvården även 
fokusera på behandling. På grund av utbredningen av detta problem i samhället, är det av 
angelägenhet att sjuksköterskan får undervisning om hur arbetet med överviktiga patienter bör 
utformas. Redan i sjuksköterskeutbildningen borde problemet beröras ytterligare. Framtida 
forskning borde fokusera på studier om hur individer har gått tillväga för en lyckad 
viktminskning samt hur inre motivation kan hittas. Detta skulle lämpligtvis kunna göras med 
kvalitativ forskningsansats. Ny forskning skulle således kunna leda till förbättrat 
omvårdnadsarbete med överviktiga patienter.  
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Kvalitativ 
n=9 

Viktminskningsprogrammet 
resulterade i viktminskning. 
Den sociala isoleringen 
minskade och deltagarna 
kände sig motiverade av att 
delta i programmet. 

I 

2007 
USA 

Smith West, 
D., DiLillo, V., 
Bursac, Z., 
Gore, S.A & 
Greene, P.G. 

Motivational 
interviewing 
improves weight 
loss in women with 
type 2 diabetes. 

Syftet var att fastställa 
om ett tillägg av 
motiverande samtal till 
beteendeterapi för 
överviktiga kvinnor 
kunde resultera i mer 
långsiktig 
viktminskning.   

Kvantitativ, 
randomiserad 
kontrollerad 
studie 
n=217 

Studien visar att den grupp 
som fick motiverande 
samtal upptill 
beteendeterapin gick ner 
mer i vikt. 

I 
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2004 
Storbritannien 

Tod, A.M & 
Lacey, A. 

Overweight and 
obesity: helping 
clients to take 
action. 

Syftet var att undersöka 
vilka faktorer som 
motiverar eller hindrar 
individer att ta itu med 
sin övervikt. 

Kvalitativ, 
n=11 

Studien visar vilka faktorer 
som påverkar om individen 
tar itu med sina viktproblem 
eller inte, exempelvis 
självkänsla och 
självförtroende. 

I 

 


